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OS MITOS NOS SONHOS MODERNOS 

Marisa Catta-Preta 

Os arquétipos, segundo Jung, são estruturas que herdamos e que nossa 
psique traz no inconsciente coletivo. Eles irão manifestar-se através das 
chamadas imagens arquetípicas, que aparecerão nos sonhos em diversas 
formas. Através dessas imagens, ainda hoje tomamos contato com os 
deuses e somos influenciados por suas estórias. Podemos verificar isso, 
ao identificarmos os temas míticos que aparecem nos sonhos modernos, 
assim como nas manifestações artísticas. 

No campo das Artes, é impossível não pensarmos no trabalho da Dra. 
Nise da Silveira, quando o tema é mitos na atualidade. A Dra. Nise 
desenvolveu um trabalho com os internos do Centro Psiquiátrico Pedro 
II, do Rio de Janeiro, onde os mesmos puderam exprimir seus conteúdos 
inconscientes através de expressões artísticas que impressionaram o 
próprio Jung. Segundo a Dra. Nise (1): 

uSe for posssível a ajuda adequada do terapeuta, as imagens pintadas 
tornarão menos difícil que sejam encontrados paralelos entre as 
representações que pertubam o indivíduo no presente e situações descritas 
em mitos de vários povos. Ele verá que muitos seres humanos já passaram 
por padecimentos semelhantes aos seus. Essas narrações imemoriais 
falam de lutas de heróis que alcançaram superar todos os perigos e 
encontrar renovação. Cabe-lhe agora percorrer o mesmo caminho". 

Assim como na Arte é possível observar as imagens que brotam a 
partir do inconsciente coletivo, com suas mensagens específicas, também 
podemos observar em nossos sonhos, a aparição das mesmas. Pude 
observar, imagens míticas que surgiram nos sonhos de pacientes e alunos 
de cursos ministrados sobre Psicologia Analítica. É importante ressaltar 
que nenhum dos sonhadores mencionados, tinha conhecimentos dos temas 
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míticos que surgiram nos seus sonhos em mejo a conteúdos pessoais . ... 

Jung chamou esses sonhos de "grandes sonhos", lembrando que a 
ocorrência dos mesmos é comum em fases importantes da vida. Segundo 
Jung (2): "O sonho se serve de figuras coletivas porque tem como 
finalidade exprimir um problema eterno que se repete indefinidamente, e 
não um desiquilíbrio pessoal." Para interpretar tais imagens, é 
imprescindível que o psicoterapeuta tenha uma certa compreensão dos 
mitos. Assim, para o sonhador, o entendimento desse tipo de sonho e 
dificil, pois ele hoje está distante desses símbolos da psíque coletiva, 
tomando quase impossivel a tradução desse sonho, que ao mesmo tempo 
que o impressiona, pareçe indecifrável. 

É como se o sonhador pudesse intuir a importância do significado do 
seu sonho, mas não pudesse compreender o que essas imagens, muitas 
vezes isoladas de qualquer expressão verbal, querem exprimir quando 
aparecem carregadas de tanta força e emoção. 

Selecionei alguns sonhos com alguns temas míticos, para ilustrar esse 
tema. 

O primeiro é de E, uma paciente que já em sua primeira entrevista, 
traz um sonho que a impressionou muito. Segundo F, ela encontra-se 
num lugar estranho, desconhecido e que lhe parecia muito pobre e 
abandonado. É quando, de repente, um cão feroz sai de uma das casas e 
vem correndo em sua direção. F pensa que poderia fugir, pois o cão lhe 
parecia muito enfurecido, mas subitamente no sonho resolve deitar-se e 
deixar que o cão suba por cima dela, ali mesmo na rua. Então começa a 
acariciá-lo e a segurá-lo pela boca, sentindo seus dentes pontiagudos. 
Dessa forma o animal se acalma e não lhe faz mais nenhum mal. 

O tema do sonho de E, tem ocorrido frequentemente nos sonhos e 
imagens psíquicas de algumas mulheres. Pude verificar esse mesmo tema 
em pelo menos mais duas pacientes e duas participantes de grupos de 
estudo, sem que n~nhuma tivesse conhecimento do que ocorreu à outra. 
A imagem é sempre de uma mulher ou a própria sonhadora domando um 
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cão feroz, contendo sua violência, com o simples gesto de colocar sua 
mão na boca do animal. No tarô de Marselha há um arcano de número 11 
que se chama a Força, e que no tarô egípcio vem com o nome de 
Persuasão. Esse último traz como axioma trªnscedente a seguinte frase: 
"A persuasão tem mais poder que a violência". Essa carta representa o 
poder do feminino que se manifesta não de forma agressiva, mas através 
da paciência, da contenção das forças destrutivas, dos instintos que se 
manifestam de forma desenfreada. Essa imagem também surgiu na 
escultura de uma interna do Hospital Pedro n, onde a Dra. Nise, identifica 
tal imagem com a figura de Hécate, deusa mãe que contém o domínio do 
mundo subterrâneo e dos mortos. Essa deusa grega, aparecia sempre 
acompanhada com cães terríveis e foi considerada a sombra de Ártemis, 
deusa lunar que vivia acompanhada por animais e foi representada 
frequentemente acompanhada por cães. A respeito do aspecto lunar de 
Ártemis, comenta Jean Shinoda Bollen(3): 

"Embora seja mais conhecida como deusa da caça, Artemis era 
também a Deusa da Lua. Elaficava à vontade à noite, percorrendo seu 
império deserto ao clarão da lua ou à luz da tocha. No seu aspecto de 
deusa da lua, Artemis se relacionava com Selene e Hécate. As trêsforam 
consideradas como uma trindade lunar: Selene reinava no céu, Artemis 
na terra, e Hécate no estranho e misterioso inferno. " 

Ártemis representa, segundo Bollen, o arquétipo da mulher que traz 
uma certa integração com o masculino, que traz independência e busca 
seus caminhos através da ação e coragem. Porque tal imagem notuma 
aparece no sonho dessas mulheres ainda hoje, não sabemos ao certO mas 
a deusa parece viva no caminho escuro que se enfrenta quando as feras 
contidas no inconsciente vêm com seus instintos livres e desgovernados 
à luz da consciência, reclamando sua existência. Essas imagens lembram
nos, que a busca interna deverá ser feita, mesmo quando temos de 
atravessar a noite escura da alma, ao lado de Hécate e domar as feras e 
vencer o terror da escuridão do inconsciente, não através de uma atitude 
agressiva de destruição, mas de perseverança, aceitação e receptividade. 
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o segundo sonho é de M., que encontra-se no sonho com seu namorado 
e uma outra mulher desconhecida num labirinto. Os três procuram chegar 
ao centro do labirinto, mas não conseguem. Eles não conversam entre si 
e correm muito, voltando muitas vezes ao ponto em que partiram. Segundo 
M., parece ser época da ditadura militar no Brasil e há vários soldados na 
rua. Seu namorado e a estranha mulher, entram em dois carros e fogem 
deixando M. sozinha. Ela tenta alcançá-los mas não consegue e fica em 
desespero. Mais tarde encontra-se com o namorado e pede ajuda, pois 
tem em sua boca palitos de dente que espetam e impedem que comunique
se adequadamente. Seu namorado responde que não poderá ajudá-la e 
que a única solução que ela tem é chegar ao centro do labirinto e rezar. 

Esse sonho leva-nos ao tema mítico do Minotauro que está no centro 
do labirinto e deverá ser morto por Teseu. Conta o mito que Teseu, um 
herói grego, resolve matar o Minotauro do Rei Minos. Esse rei que havia 
conquistado Atenas, só se retira da cidade devido a uma prolongada guerra 
e uma peste que levou esse lugar à destruição. Minos concorda em sair 
de Atenas, com a condição de que anualmente sete moças e sete rapazes 
fossem sacrificados ao serem lançados no labirinto. Teseu resolve partir 
entre os rapazes com o intuito de destruir o monstro, mas para isso era 
necessário descobrir o caminho que não o deixasse perdido no labirinto. 
Ariadne, a filha do rei, apaixona-se por Teseu e lhe dá um novelo de fios 
para que ele o desenrolasse à medida que penetrasse no labirinto. Assim, 
Teseu pode, através de Ariadne, encontrar o caminho sem voltar nos 
locais em que o fio já havia passado. Ele chega até o Minotauro e o mata 
definitivamente. Porém ao conseguir sua vitória Teseu "esqueceu-se" da 
promessa que fez para Ariadne de desposá-la e a abandona para sempre. 
Essa traição compromete sua vitória, tornando-a menos digna. 

Esse mito traz a idéia da busca do centro - Self - e o labirinto parece 
representar as defesas do ego que levam à repetição, movimento da 
neurose. Já o Minotauro representa, segundo Junito de Souza Brandão( 4), 
as forças perversas contidas no inconsciente. Para Brandão( 4): 
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"No labirinto do inconsciente a dominação perversa de Minos, o Touro 
de Minos, continua a viver." 

o mito traz também a questão da traição que aparece na origem do 
Minotauro que é fluto da traição da mulher do rei com Poseidon, e também 
a traição de Teseu em relação à princesa Ariadne. Parece nos lembrar de 
algumas de nossas vitórias, como as de Teseu, que parecem vazias, 
destituídas de valor, porque no processo e percurso que seguimos para 
alcançá-las traímos muitas de nossas convicções, ideais, valores ... traímos 
a nós mesmos. O centro do labirinto, a meta, ou por que não dizer o self, 
parece dificil de ser alcançado e para tanto é necessário matar o monstro 
que guarda nossos tesouros e segredos mais íntimos. É por isso que no 
sonho de M., seu namorado lhe diz que não pode ajudá-la e que ela deve 
chegar ao centro e rezar. Ora, rezar significa assumir uma atitude relegiosa, 
no sentido de religar-se. É preciso que M. entre em contato com o Self e 
encontre um sentido em sua vida para continuar o seu processo. E o 
caminho da individuação deve ser feito sozinho, porque ele é unico e 
singular. Para isso M. terá que percorrer o labirinto e desvendar os seus 
segredos, matar o monstro, e nesse caminho terá que viver o silêncio 
daquilo que o inconsciente traz e que é incomunicável: daí os palitos de 
dentes na boca e a dificuldade de comunicação. 

O próximo sonho traz um outro mito e nos remete ao drama vivido 
por Perséfone quando raptada por Hades, o Deus do mundo avernal. 

C. encontra-se num campo repleto de trigos. Ela está correndo, fugindo 
de um homem que dirige um carro vermelho e que ela não identifica, 
nunca o havia visto, porém intuía que ele fosse lhe fazer mal. Consegue 
então encontrar um abrigo, em meio à fuga, num celeiro abandonado e 
vazio. Ao olhar para o chão desse lugar, depara-se com um túmulo 
encrustado em uma pedra, com várias fotos de uma mulher em diferentes 
fases da vida, da infância a uns trinta e poucos anos (aproximadamente a 
idade de C.). As fotos referem-se à mulher morta. Ao lado do túmulo, há 
várias rosas vermelhas, que a sonhadora descreve como vistosas e que 
ela sabe que foram deixadas ali para ela, para que ela as pegasse do chão 
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e as depositasse na lápide. C. lembra-se de ser invadida por um sentimento 
de felicidade muito grande ao depositar as flores para a mulher morta, 
sentindo que com esse gesto "havia cumprido uma espécie de missão". 
Trajava vestes brancas na ocasião. 

Esse sonho traz o mito de Perséfone, a única filha de Zeus com 
Deméter, a deusa que representa o arquétipo matemo. Conta o mito que 
Perséfone colhia flores, quando ao sentir-se atraída pela flor de narciso, 
foi raptada por Hades, deus do mundo avemal, que vinha em sua 
carruagem. Perséfone tentou fugir, pedir ajuda, mas foi em vão e quando 
se deu conta, estava no mundo avemal, mundo dos mortos, mundo do 
inconsciente. 

No sonho, C. corre por um campo de trigo, que é o símbolo 
representante de Deméter, sua mãe, que era antes de tudo a Deusa do 
Cereal, das colheitas e das estações. Ela é perseguida por um carro 
vermelho, com um motorista desconhecido, que parece ser uma forma 
modema de representar Hades e sua carruagem. O carro vermelho lembra 
o carro de seu marido. C. vive um processo doloroso de separação, que 
lhe custou uma descida ao Hades, quando viveu uma depressão profunda 
da qual saiu apenas recentemente. Daí ver seu lado Perséfone morto e 
oferecer-lhe rosas como que sepultando esse aspecto seu e dando lugar a 
uma outra dimensão do seu feminino, que irá aparecer no seu sonho. As 
vestes brancas sempre foram muito usadas nos rituais de renovação e C. 
parece estar executando um ritual, que ela não compreende racionalmente. 
A ausência de rituais na vida desperta faz com que o sonho os traga de 
forma compensatória. Os rituais, sempre foram valiosos nos períodos de 
transição e fases dolorosas da vida. A mulher morta representa Perséfone 
no mundo dos mortos e em seu aprendizado e vivência ao lado de Hades. 
As rosas vermelhas trazem aspectos novos do feminino, pois representam 
Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Em algumas versões do mito, foi 
Afrodite que tomou as rosas vermelhas ao espetar o dedo em seus 
espinhos, deixando seu sangue escorrer e colorir essas flores. 

Essa passagem de Perséfone para Afrodite, representa um lindo 
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renascimento da alma que desperta em C., o desejo de viver e amar 
novamente. 

O último sonho que vou descrever, irá tratar do mesmo tema, porém, 
o enfoque será em Deméter, a mãe que vivencia o rapto de sua única 
filha. 

L. sonha que estão raptando sua filha. Ela tenta perguntar pelo 
paradeiro da mesma, mas é em vão, pois ninguém sabe lhe dizer. L. então 
em desespero, entra num lugar, uma espécie de laboratório, e tomada de 
fiíria, se apodera de dois frascos com substâncias diferentes. L. diz que 
no sonho sabe que se misturasse os dois líquidos todos morreriam de 
fome, pois tudo ficaria seco e não restaria mais nada. 

No mito, após o rapto de Perséfóne, Deméter escuta seus gritos e a 
procura duante nove dias e nove noites. Em seu desepero encontra-se 
com Hécate, que a leva até Hélio, o deus que tudo vê, e ele lhe conta 
onde está Perséfone. Deméter vagou entre os mortais e depois recolheu
se em seu templo onde pôde viver seu luto, mas em contrapartida passou 
a não mais cuidar da colheita e da natureza, ameaçando Zeus de que a 
terra teria fome se ele não trouxesse sua filha de volta. Zeus, resolve 
então libertar Perséfone, mas, por esta ter comido sementes de Romã 
dentro do mundo avemal, ficou predestinada a passar dois terços do ano 
com Deméter e o restante com Hades. 

L. traz em sua vivência, a dificuldade de lidar com a proteção de sua 
única filha que ainda tem meses de vida. Por ter tido uma experiência 
negativa na relação com sua mãe, procura compensar superprotegendo 
sua filha, temendo que alguém possa lhe fazer mal, ou que algo possa 
acontecer para a criança. 

Esses sonhos, ilustram aquilo que Jung quis dizer com os arquétipos, 
que são os deuses que ainda vivem em nosso inconsciente coletivo. É 
como se os deuses viessem através do inconsciente e impusessem sua 
presença, num mundo onde a consciência não mais os reconhece, mas 
que nem por isso eles deixam de existir. Alguns temas míticos regem 
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nossas vidas, e compreender a dimensão desses conteúdos nos faz 
despertar para uma existência que ao mesmo tempo que parece única 
para nossa consciência, para o nosso corpo e nossa psique coletiva já é 
bastante conhecida. 

É hora de olharmos para os deuses e aprender com eles, observando 
que dimensões de nossas vidas precisam ainda ser vividas. 

Segundo Hillman(5), a cura do paciente ... "é preparada atrás da 
cortina, nos bastidores." E conclui dizendo: 

"Alguns experimentaram essasforças impessoais como deuses, cuja 
atuação no processo de cura torna-os um drama refletido nos sonhos. 
Cada sonho tem sua estrutura dramática e as séries de sonhos desvendam 
os enredos, as paisagens cênicas interiores e as personagens da história 
da alma. Este drama terapêutico é um longo épico mitológico, no qual 
os deuses, o paciente e o analista tomam parte. Quando os deuses vêm 
ao palco, tudo silencia e as pálpebras cerram-se. Mergulhados em olvido 
por experiência, emergimos sem saber exatamente o que aconteceu; 
sabemos apenas que fomos transformados. " 

Esse é o valor dos "grandes sonhos", que nos lembram o sentido de 
EXISTIR, que constantemente é abafado pela consciência que vive numa 
cultura que esqueceu dos deuses por achar que eles já morreram. Mas 
como pudemos observar, eles estão vivos e mais presentes do que podemos 
imaginar. Reconhecê-los, é entrar em contato com nossa alma coletiva e 
entender os acontecimentos, que vão além de nossa atitude egóica e que 
estamos sujeitos a muito mais forças que atuam dentro de nossa psique. 
Partes nossas desconhecidas, com as quais necessitamos dialogar e 
resgatar seu valor, trazendo-as à luz da consciência. 
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